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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for 

Regionshospitalet Gødstru p 
Onkologisk afdeling 
Enhed for Lindrende behandling. 
Emneområde forskning: Styrkelse af forskning i palliation. 

forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål At øge forskningsaktiviteten i palliativt team og i palliativt 
sengeafsnit, hos flere faggrupper. 

B2. Beskrivelse Afdelingslægen skal være ansvarlig for deltagelse i 
internationalt studie og søge deltagelse i lignende studier. 
Afdelingslægen skal bidrage til at flere faggrupper i enhed for 
lindrende behandling bidrager til kvalitetsprojekter og 
forskningsprojekter. Det tværfalige og tværsektorielle 
område skal søges inddraget. Afdelingslægen skal formulere 
eget forskningsprojekt, der på sigt skal udmøntes i et phd 
projekt udgående fra afdelingen. 

B3. Indhold (hvad er - Der er aftalt deltagelse i internationalt studie udgående fra
aftalt?) Irland (E-stoic), afdelingslægen er investigator.

- Afdelingslægen skal udfærdige egen phd protokol.
Afdelingslægen udfærdiger 5 års plan for igangsætning af
projekter i palliativt team, planen godkendes af
forskningsansvarlig overlæge.

- Afdelingslægen bidrager til et deskriptivt studie vedrørende
brug af ergoterapi i palliationen samt bidrager til opstart af
kvalitetsprojekt vedrørende ergoterapi i enhed for lindrende
behandling.

- Afdelingslægen deltager i internationalt forsknings seminar
inden for palliation. Afdelingslægen slutter sig til
forskningsnetværk i palliation under DMCG-PAL.

- Vi fraviger overenskomstens arbejdstidsregler (§ X) på
følgende måde: Der er ingen overtrædelse af
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B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

BS. Organisering Projektet skal bidrage til øget forskning i det palliative
område. 
Afdelingslægen skal søge personlig faglig udvikling gennem
deltagelse i konferencer og kurser. 
Udarbejdelse af 5 års plan skal bidrage til at sikre projektet
kan fortsætte efter afsluttet forsøgsperiode. 

B6. Økonomi Der ansøges om fast tillæg på 35000, da afdelingslægen
(Ti I læg�størrelse 20.000 varetager deltagelse i internationalt forsøg. 
35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger:

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart
1 maj 2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 31 december 2023

O. Aftalen er indgået mellem

' 






